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Forord
Dette dokumentet er ment som en illustrasjon på hvordan et
sykkelregnskap i henhold til sykkelstrategiens Kunnskap,
kommunikasjon og rekruttering; satsing 6, kan bygges opp.
Dokumentet er utarbeidet som et vedlegg til politisk behandling av
Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, og kan gi nyttig innblikk i status
for sykkelarbeidet. Det gir også et utvidet grunnlag som forklarer
forventet nivå for indikatorer slik de fremkommer i strategien.

Bergen, april 2020.
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1. Indikatorer for måloppnåelse i Sykkelstrategien
1.1 Indikatorer til hovedmålet:
Visjon: Det er attraktivt og sikkert å sykle i Bergen.
Hovedmål: Flere skal sykle mer.

Antall drepte og hardt skadde i sykkelulykker siste tiårsperiode.
I antallet inkluderes alle myke trafikanter; syklister og fotgjengere, som blir drept eller hardt skadd i
en ulykke der minst én sykkel er involver.

Status 2008-2018: 4 personer [2 drept og 2 hardt skadd].
Ambisjonsnivå i strategien: Halvering av antall drepte og hard skadde innen 2030. Det tilsvarer:
For perioden 2015-2025: 3 personer.
For perioden 2020-2030: 2 personer.

Sykkelandel i Bergen
Andelen av alle reiser som gjøres med sykkel, med tall fra nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) for
bosatte i Bergen kommune.

Sykkelandel i 2018: 3,1 %1
I tillegg er det gitt et eget mål for sykkelandel i utvidet Bergen sentrum. Avgrensingen av området er
vist i figuren under. Avgrensingen følger grunnkretsgrenser som gjør det enklere med datauttrekk.

Sykkelandel på reiser i utvidet Bergen sentrum: ca. 8 %2
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Sykkelandelen i Bergen skal øke til 10 %.
Sykkelandel i utvidet Bergen sentrum skal øke til 20 %

Figur: Utvidet Bergen sentrum
(figuren må oppdateres slik at den følger grunnkretsgrensene)

1

Midlertidige data fra nasjonal RVU2018. Siste kvalitetssikring er ikke klar fra leverandør p.t.
Data må oppdateres på bakgrunn av grunnkretser i endelig uttrekk fra RVU. Tallmaterialet er ikke klargjort for
kommunene enda.
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Andel som oppgir at det er trygt og enkelt å sykle
I egen spørreundersøkelse gjennomført som grunnlag for arbeidet med sykkelstrategien, ble
respondentene bedt om å svare hvor enig de var i påstanden «Det er trygt og enkelt å sykle i min
bydel». Resultatet inkluderer alle som har svart at de er litt enig og helt enig i påstanden. Samlet for
Bergen kommune er resultatet for 2019:

60 % oppgir at det er trygt og enkelt å sykle i egen bydel.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
80 % av innbyggerne opplever at det er trygt og enkelt å sykle i egen bydel.
Det er planlagt en gjentakelse av undersøkelsen hvert 5. år, for å se på endringer.
Spørreundersøkelsen i 2019 hadde et så omfattende utvalg at vi kan oppgi representative data på
bydelsnivå. I 2019 ser den bydelsvise svarprosenten slik ut:
Andel som oppgir at det er trygt og enkelt å sykle i egen bydel, innenfor hver bydel:

Arna
Bergenhus
Fana
Fyllingsdalen
Laksevåg i Laksevåg bydel
Loddefjord i Laksevåg bydel
Ytrebygda
Årstad
Åsane
Hele Bergen

52 %
59 %
68 %
69 %
48 %
60 %
67 %
62 %
46 %
60 %
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Andel av innbyggerne som har syklet siste år
I tillegg til å se på sykkelandel, er det gunstig å se på hvor stor andel av innbyggerne som sykler av og
til. Det er en måte å måle hvor vanlig – eller normalt - det er å sykle.
Det er usikkert om vi kan klare å ta ut denne informasjonen fra den nasjonale RVU-en. I denne
omgang legger vi til grunn data fra spørreundersøkelsen i 2019. Der ble det spurt om hvor ofte
informantene syklet i sommerhalvåret. Det ble også spurt om sykling i vinterhalvåret, og det er en
markant nedgang i andelene som sykler om vinteren. Vi regner det derfor som lite sannsynlig at de
som aldri sykler i sommerhalvåret, sykler i vinterhalvåret. Tallet under inkluderer derfor alle som har
svart noe annet enn Aldri på spørsmål om hvor ofte de sykler i sommerhalvåret.

60 % av innbyggerne har syklet minst én gang i løpet av det siste året.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Minst 75 % av innbyggerne har syklet i løpet av siste år.
For å se hvor enkelt det er for innbyggerne å sykle, og hvor vanlig sykkel/sykling er, kan det også
være nyttig å se på noen andre tall.
Hva
Andel av bergenser med tilgang på sykkel
Andel av bergenserne som eier el-sykkel
Antall månedskort på bysykkel

Hvor mye
11 %
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Kilde
RVU
Kommunal spørreundersøkelse
Bergen bysykkel

1.2 Indikatorer til sykkelnett
Lengde av trafikksikkert sykkelnett med god tilgjengelighet og sykkelvennlig utforming.
Arbeidet med å kategorisere sykkelnettet etter kvaliteten i gjeldende tilbud er påbegynt. Dette er en
viktig oppfølgingsoppgave som vil fortsette høsten 2020. For å kunne kategorisere nettet, må
kriterier for hva som er godt og dårlig tilbud fastsettes. Inntil dette er klart, har vi ikke et presist
grunnlag for å si hvilke deler av sykkelnettet som p.t. ikke har behov for ytterligere tiltak. På
bakgrunn av foreløpig arbeid, vil vi dele sykkelnettet i følgende kategorier, etter hvordan tilbudet er
for syklister:
 Høy kvalitet
 Godt nok
 Tilbud med svakheter
 Dårlig/farlig tilbud, eller ikke noe tilbud.
Selv sykkelnettet ikke er systematisk kategorisert, vet vi at deler av det er etablert. Fra evaluering av
måloppnåelse for sykkelstrategi 2010-2020, går det fram at det er gjort tiltak for ca. 17 km på
hovedrutenettet. Det er ikke kartlagt tiltak i det som den gang het bydelsruter, men også her er det
gjort tiltak. Evalueringsrapporten viser også standard på rutenettet slik det ble vist i handlingsplan til
sykkelstrategien fra 2010. Her er ca. 18 km. av nettet registrert med tilfredsstillende kvalitet. Det er
ikke gitt at kriteriene for å vurdere kvalitet er lik i dag som den gang, og kriteriene er ikke
dokumentert.
På bakgrunn av evalueringsrapporten, sammen med kunnskap om tiltak i kommunalt nett, anslår vi
at et sted mellom 30 og 60 km. av sykkelnettet har tilstrekkelig kvalitet i 2020.
Antall km. sykkelnett med tilstrekkelig god kvalitet: Kartfestes høsten 2020.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Minst 160 km. av sykkelnettet har tilstrekkelig kvalitet.

Andel av sykkelnettet innfor Offentlig utbyggingsfase 1 med tilstrekkelig kvalitet.
Denne indikatoren er avhengig av den samme avklaringen rundt kriterier for kvalitetsvurdering.
Foreløpig anslag ligger et sted mellom 15 og 30 km.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Alle deler av sykkelnett kategorisert som Offentlig utbyggingsfase 1 skal være tilrettelagt.
Omtrent 115 km. av sykkelnettet inngår i Offentlig utbyggingsfase 1.

Andel av innbyggerne som har mindre enn 200 m til sykkelnett med god kvalitet.
Sykkelstrategien peker på at det er viktig å investere på en slik måte at det raskt tilrettelegges for
flest mulig. For å sikre et sammenhengende tilbud, er det også viktig at sykkelnettet i størst grad
rekker helt frem dit folk skal. Å måle nærhet til sykkelnettet, er en av flere metoder for å se hvilket
sykkeltilbud innbyggerne har.
Nivået for 2020 kan vi ikke måle før kvalitetsvurderingen er ferdig, som for de to foregående
indikatorene.
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Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Minst halvparten av innbyggerne har mindre enn 200 m til sykkelnett av god kvalitet.
Indikatoren måles med en Gis-analyse. For å gjøre oppgaven mest mulig håndterbar, er det foreslått
å kjøre en bufferanalyse på 200 meter på nettet i horisontalplanet. Tunneller kan ikke inkluderes,
selv om de har god kvalitet, da de ikke gir tilgang underveis.
Det er gjort en analyse på sykkelnettet slik det ligger i utkast til strategien. Den viser at 39 % av
innbyggerne bor innenfor 200 m fra de deler av sykkelnettet som inngår i offentlig utbyggingsfase 1.
Ambisjonsnivået tar utgangspunkt i at hele denne delen av sykkelnettet har tilfredsstilende kvalitet i
2030, samtidig som at deler av det øvrige sykkelnettet også er etablert.
Beboere og innbyggere i nærheten av sykkelnettet i Bergen
(Resultat av GIS-analyse av sykkelnettet, uavhengig av kvaliteten i nettet, med 200 m bufferavstand)
Antall
boenheter
Nærhet til definert sykkelnett, med
unntak linjer kategorisert som tunnell
eller alternativ linje.
Nærhet til de deler av sykkelnett som
inngår i offentlig utbyggingsfase 1, med
unntak av 5 tunnell-linjer.

Ca. 114.000

Andel av
boenheter i
kommunen
89 %

Antall
personer
Ca. 222.000

Andel av
personer i
kommunen
78 %

Ca. 65.000

47 %

Ca. 111.000

39 %

Andel som opplever at forholdene for syklister blir bedre
I tillegg til å måle gjennomførte tiltak i sykkelnettet, er satt opp en indikator for å måle hvordan
brukerne opplever satsingen.
Det ble stilt spørsmål i den kommunale spørreundersøkelsen om det oppleves som forholdene for
syklister er blitt bedre siste tre år.
I 2019 svart 62 % at de opplever at forholdene for syklister er blitt bedre.
Indikatorer

Målemetode

Når?

Nivå i 2020

Andel som opplever at
forholdene for
syklister blir bedre.

Spørreundersøkelse.

Hvert
5. år.

62 %
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Forventet
nivå i 2025
70 %

Forventet
nivå i 2030
80 %

1.3 Indikatorer til drift og vedlikehold
Antall km. inspisert sykkelnett
Det utføres jevnlige kontroller av veinettet for å avdekke feil eller mangler som må utbedres gjennom
vedlikeholdsoppgaver. Denne indikatoren skal måle hvor mange km av sykkelnettet som er inspisert
pr. år. Det er ikke hentet inn data for 2020 (2019), og derfor ikke angitt et forventet nivå.

Antall km. gjennomført sykkelveginspeksjoner
Sykkelveginspeksjoner er et fastsatt rammeverk med tydelige kriterier. De skiller seg dermed fra
kontrollene i forrige indikator. For øvrig en parallell til indikatoren over, og utfyllende data kommer.

Antall km. av sykkelnettet med høy driftsstandard
De tre offentlige veieierne har ansvar for drift og vedlikehold på ulike deler av sykkelnettet. Arbeidet
med drift er i all hovedsak satt ut til private entreprenører, gjennom egne driftskontrakter.
Kontraktene har ulike nivå til kvaliteten i driftsopplegget. Denne indikatoren skal måle lengden av
nettet med høy standard på drift, tilsvarende GSA-standard.

Mulig fremtidig indikator
Det er i dag store svakheter i registrering av ulykker. Det er ønskelig å ha en egen indikator for
ulykkesrisko for syklister, gjerne også knyttet til eneulykker som følge av manglende drift og
vedlikehold. Om det etableres bedre datagrunnlag, for eksempel gjennom registrering på legevakten
(Kunnskap, kommunikasjon og rekruttering; satsing 4), er ikke dette mulig.
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1.4 Indikatorer for Tilgang til sykkel
Avstand til sykkelparkeringsplasser i sentrum og bydelssentra

Figur: Registrerte parkeringsstativ sommeren 2018, med 100 m. buffer

Status for sentrum i 2018 er vist i figuren over. For bydelssentrene er situasjonen uavklart.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
God dekning i hele sentrum og alle bydelssentre.
Det innebærer at det ikke blir noen «hull» i kartet, slik vi ser på figuren over.

Andel ansatte med trygg sykkelparkering ved arbeidsplassen
Denne indikatoren er det uavklart om vi kan finne tall for i dag. Ved en ny spørreundersøkelse kan vi
inkludere spørsmålet.

Skoler med tilstrekkelig parkeringstilbud for sykkel
Det er gjort en undersøkelse av parkeringstilbudet ved alle skoler i Bergen, samt en vurdering av
behov.
Status i 2020 er at alle skoler unntatt 3 har sykkelstativ ved skolen. 11 skoler har et tilbud under tak.
Totalt er det ca. 1700 plasser fordelt på alle skolene.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
Alle skoler skal ha et parkeringstilbud. 50 % av skolene skal ha tilbud under tak. Totalt skal det være
ca. 3000 plasser til sammen på skolene.
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Andel av boliger med kort avstand til bysykkelstativ
I de sentrale bydelene, med mange boliger i eldre bygningsmasse, er sykkelparkering en utfordring.
Her kan bysykkelordningen være et alternativ til å eie egen sykkel. Denne indikatoren ser på
dekningsgrad for bysykkelordningen. Det er kun relevant å måle dette for de bydeler som har
bysykkel.
Nærhet til bysykkelstativ blir målt med en GIS-analyse med 300 m buffer i horisontalplanet rundt alle
bysykkelstativ. Andeler i tabellen under er oppgitt som andel av totalen i bydelen.

* Studenthjem/studentboliger er
inkludert i tallene. Av 2491
studentboliger i kommunen ligger
1044 i nærheten av et
bysykkelstativ.

Figuren på neste side viser plassering av stativ på analysetidspunkt, april 2020.

Ambisjonsnivå i strategien for 2030:

10

11

1.5 Indikatorer for kunnskap, kommunikasjon og rekruttering
Andel av sykkelnettet som er skiltet
Vegeierne har i dag ikke et komplett datasett for strekninger med retnings- og avstandsskilt i
sykkelnettet. Det er ventet å være på plass til årsskiftet.
Ambisjonsnivå i strategien for 2030:
80 % av sykkelnettet skal være skiltet.
Ettersom det ikke foreligger data for omfang av skilting i dag, er det usikkerhet knyttet til
ambisjonsnivået. Skilting kan fremstå som et enkelt tiltak. Erfaringsmessig er det likevel knyttet en
del ressursbruk til oppfølging av alle høringsinstanser ved skiltplaner/skiltvedtak og for
gjennomføring.

Antall skolebarn som har fullført sykkelopplæring
Denne indikatoren blir foreløpig målt med tall for opplæringstiltak gjennom «Sykkelkids». I
strategiperioden bør det sees på mulighet for å inkludere de elevene som får opplæring i andre
rammer.
Sykkelkids har opplæringstilbud for elever i 4. og 5. klasse, og gjennomførte opplæring for totalt 2347
barn i 2019.
For 2018 og 2019 samlet (toårsperiode) gjennomførte ca. 4.500 elever sykkelopplæring.
To årskull på denne alderen utgjør om lag 6000 barn. Det betyr at omtrent 75 % av elevene fikk
sykkelopplæring i denne toårsperioden.
Ambisjonsnivå for 2030:
90 % av skolebarn har fullført sykkelopplæring.

12

13

2. Hvilke plan- og byggeprosjekt pågår i offentlig regi
Oppstartsår Bydel

Beskrivelse

3. Hvilke infrastrukturtiltak er ferdigstilt siste år
Bydel

Beskrivelse

4. Sykkelparkering
Hva er bygget siste år.

5. Bysykkelordning
Antall turer siste år:
Antall unike brukere siste år:
Antall abonnement pr. fastsatt årlig dato:
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